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Marţi..
Sursa: MECANICII’61, An 10,# 99, august 2014 Radu GRUIA

Încă o lună, încă o…..Marţi ! Rămâne numai
una până la nişte cifre „dodoneţe” : 10 (ani) şi 100
(apariţii) ! Fain ! Pentru nişte amatori – adică alde
noi – nu-i rău de loc ! Nu-i vorbă, nu suntem
singurii. Mai sunt şi alţii. Dar….fiecare cu treburile
lui ! Aşa că ne-am onorat cutuma, în 29 iulie, la
InterMacedonia, ce-i drept mai puţin numeroşi datorită planurilor turistice ale participanţilor. Ce să-i
faci, aşa-i vara. Oricum asta nu ne-a împiedicat pe
cei aflători pe la căşile lor, de prin Bucureşti sau
viitoarea zonă metropolitană, să ”semnăm”, în
persoană, prezenţa la cea de-a 99-a ediţie a
evenimentului consacrat. Mai ales că, printre cei
care-şi serbează aniversarea în luna precedentă se
afla chiar „Preşedintele fondator” al
Asociaţiei,
bine-cunoscutul Calypso, zis Nelu sau Costel.
Adevărul – incontestabil – pentru toată lumea interesată – este că mai ales în ultimii ani,
„Mecanicii’61” au reuşit să amplifice intensitatea
cîmpului afectiv asociat evenimentului, cu consecinţa directă a creşterii înţelegerii şi toleranţei
dintre ei. Ei bine, după umila mea părere, chestia
asta este de-a-dreptul..uriaşă ! Formidabilă ! Vivat !
Cred că aş putea fi în măsură să invoc un potenţial
argument în favoarea aserţiunii de mai sus:

Colegul de redacţie şi prietenul meu Artemiu Sălăjanul ( vezi foto de pe copertă)..... adică Mirel Vanca,
mi-a trimis acum, şi nu mai devreme sau mai
târziu, contribuţia domniei sale la prezenta şi
viitoarea apariţie a revistei; ei bine, la ce credeţi că
se referă ? La un eveniment care a implicat, la
timpul cuvenit, absolut întreaga promoţie ’61 a
facultăţii noastre : prima şi ultima convocare la
cursurile unei Şcoli militare ad-hoc pentru ofiţeri,
care s-a desfăşurat între 15 iulie – 15 septembrie
1961, la UM 01239, loc. Topraisar, Dobrogea, la
care am fost cu toţii elevi.* Coincidenţă ? Parcă nu
mi-ar veni să cred ! Mă rog, coincidenţă sau nu, am
devenit ţinta unui „atac” psi: m-am apucat, cu determinare, să caut subiectul printre amintiri şi
fotografii vechi. Am răscolit tot ce aveam şi....am
găsit mai ales amintiri dar şi fotografii ! Bine
înţeles că în materialul Sălăjanului nu puteau
apare amintirile şi impresiile mele. De acea, îi cer
permisiunea să introduc o „adenda” la materialul
lui. Mulţumesc anticipat Mirele ! Dar, armată
sau....”pseudo-armată”, cele două luni din 1961 neau lăsat tuturor amintiri de neşters a căror valoare
emoţională depinde de fiecare dintre noi.Personal,
am „făcut” o droaie de năzbâtii, la care, dacă mă
gândesc acum....rămân pur şi simplu uluit! Un
salut memoriei Mr. Pârvănescu pentru că au rămas
fără urmări . * „Aviatorii” au fost la Mediaş.
Au participat : Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Nelu
DUMITRU, Corina FIRUŢĂ, Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi
Radu GRUIA, Costel MARIN, Rodica NICOLESCU, Nina
OLARU, Adrian POPA, Gigi SORESCU şi Aurel OŢEL, Anda şi
Dan
ŞTEFĂNESCU,
Ani
şi
Mirel
VANCA
(18)
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Am fost, din nou, la

Londra !

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 99, august 2014 EE

Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU
Un reportaj de Adrian POPA

În vizită de „interes colegial” al promoţiei Mecanicii ’61, la familia Dan şi Anda
Ştefănescu, am avut buna cuviinţă să le spun „Bun venit din excursia la
Londra !” şi curiozitatea să-i descos „cum a fost ?”
Cunoscându-i ca turişti adevăraţi (care se documentează despre
obiectivele pe care urmează să le viziteze etc.), am fost convins că succinta
relatare pe care mi-au făcut-o nu redă nici pe departe aspectele care i-au
impresionat şi li s-au fixat în memorie. Aşa că i-am ameninţat că revin cu nişte
întrebări :
Reporter: Cum ştiu că mai fuserăţi la Londra cu o excursie cu grup
organizat (rapidă ca parcurs şi condensată ca informaţii), v-aţi hotărât să
vizitaţi capitala britanică la pas, să vă opriţi mai mult unde doriţi etc.
Ce obiective aţi revăzut din cele cu care aţi făcut cunoştinţă în excursia
anterioară?
Anda şi Dan Ştefănescu: Am mai fost la Londra în august 2009, cu o
excursie circuit Anglia – Scoţia. Am stat, atunci, trei zile la Londra, zile în care
am alergat de dimineaţa până seara, „bifând” cât mai multe obiective turistice.
N-am avut timp să ne plimbăm, să simţim oraşul, să intrăm în atmosferă. De
data asta ne-am propus să vizităm pe îndelete câteva din cele mai importante –
zicem noi - minunăţii ale Londrei, dar mai mult decât atât să ne plimbăm pe
străzi, prin parcuri, să simţim că suntem la Londra. L-am avut cu noi şi pe
nepotul nostru, Vlad, un puşti de 12 ani, aşa că a trebuit să includem în
program şi obiective de interes pentru el.
Ca o paranteză: Vlad, ştiind destul de bine limba engleză, oricum mult
mai bine decât noi, a fost de mare ajutor: el cerea explicaţii – acolo unde era
cazul - el era cu hărţile, cu comenzile la restaurant etc. şi când avea chef ne
mai traducea şi nouă câte ceva. La întoarcerea acasă le-a declarat părinţilor că:
„şi-a îmbunătăţit şi el accentul”.
Am revăzut Westminster Abbey, catedala St. Paul, Galeria Naţională,
Turnul Londrei, Greenwich cu Observatorul astronomic, Trafalguar Square
cu Nelson’s Column şi London Eye.
Reporter: Dar ce obiective noi, care n-au fost prezente în programul
excursiei organizate, aţi vizitat? Ce criterii au stat la baza alegerii lor ?
A şi D: Cel mai important a fost Palatul Parlamentului sau Palatul
Westminster cu vestitul Big Ben, Camera lorzilor şi Camera Comunelor (D.:
„Scaunele sunt cam incomode”) vizită ghidată, de cca. 2 ore, pentru care am
luat bilete on-line de acasă.
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Am mai vizitat Kensington Palace (parte) cu grădinile sale, Churchill
War Room – locaţie secretă subterană, de unde Churchill şi echipa sa au
dirijat cursul celui de al Doilea Război Mondial, Natural History Museum
amplasat în splendida clădire Waterhouse, Monumentul ridicat pe locul de
unde a pornit marele incendiu din 1666, şi special pentru Vlad: London
Transport Museum – mărturii despre dezvoltarea transportului în Londra, în
paralel cu dezvoltarea capitalei, Tower Bridge Exhibition – expoziţie cu istoria
construcţiei podului - inclusiv o plimbare pe galeriile acestuia, HMS Belfast –
navă de război a Royal Navy, cea mai importantă în al Doilea Război Mondial, a
cărei istorie se întinde de la convoaiele în Arctica, la debarcare, războiul rece şi
ultima apariţie în războiul din Coreea (1950) şi bineînţeles Grădina Zoologică,
un parc imens întins pe 4,5ha, splendid aranjat, cu specimene de păsări, peşti,
animale de toate soiurile, până şi gândaci (l-am aşteptat pe Vlad jumătate de
oră să viziteze galeria gândacilor).
Am fost în croazieră pe Tamisa (la Greenwich), am asistat – parţial – la
schimbarea gărzii la palatul Buckingham (era omor de lume – trebuia să te
scoli de dimineaţă să prinzi un loc în faţă), am fost în parcuri: St. James Park,
Hyde Park, Green Park, Regent’s Park şi inedit, la sugestia lui Vlad, în parcul
Mill Ends (o suburbie a Londrei populată de arabi în majoritate), un parc diferit
de cele văzute anterior, aşa ca la perferie. Ţi-ar fi fost frică să te plimbi seara
prin el.
Ne-am plimbat pe străzi, mai puţin sau chiar deloc prin magazine, prin
pieţe: Trafalguar Square, Picadilly Circus şi bineînţeles Covent Garden.
Covent Garden a fost locul preferat a lui Vlad, care era în stare să stea
cu ceasurile să privească spectacolul oferit de „artiştii amatori”: magicicieni,
contorsionişti, dansatori, cântăreţi, saltimbanci etc. De fapt, nu era singurul.
Au fost şi lucruri neaşteptate: eram într-o zi chiar pe Tower Bridge, când
s-a ridicat podul, am asistat într-o sâmbătă la o paradă „gay” ş.a.
Reporter: A fost ceva care a impresionat mai mult, care a şocat, din
viaţa capitalei britanice?
A şi D: Nu e vorba de şoc. E vorba de impresii.
Şi acum şi data trecută ne-a impresionat grija şi atenţia faţă de cei în
vârstă. Ţi se cedează locul în mijloacele de transport, te ajută la bagaje, sunt
politicoşi şi îndatoritori. Iar pe cei în vârstă, chiar cu handicap (în cărucioare),
îi vezi peste tot: în parcuri, la muzee, în mijloacele de transport. Sunt ajutaţi şi
încurajaţi să ducă o viaţă normală.
Şi ar mai fi ceva: englezii englezi sunt foarte amabili, gata oricând să-ţi
ofere o explicaţie sau un ajutor când te văd în derivă, sau când ceri o
explicaţie. Englezii de adopţie – nu vrem să menţionăm de ce naţie – îţi
răspund de sus, agasaţi, chiar obraznic uneori – adică ce, nu ştii? -. Ei sunt
acolo, englezi adoptaţi şi superiori altora.
În rest, au clădiri moderne – sticlă şi metal – lângă clădiri vechi,
tradiţionale şi nu se mai supără nimeni, biserici care din lipsă de enoriaşi sunt
transformate în pub-uri sau chiar case de locuit, curăţenie şi civilizaţie
invadată de „alba-neagra”, poate nu a noastră.
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Reporter: Dacă ar fi să exprimaţi o impresie concluzivă, o imagine de
ansamblu asupra Londrei de azi (şi în comparaţie cu aceea de acum câţiva
ani, pe care aţi văzut-o), care ar fi aceea ?
A şi D: N-am putea spune că am văzut vreo diferenţă, dar repetăm:
prima dată nu am văzut Londra propriu-zis, n-am simţit-o; prima dată am
văzut obiectivele turistice importante din Londra. Acum am încercat să simţim
Londra. Nu ştim în ce măsură am reuşit.
Reporter: A existat un moment al vizitei, în care cel puţin un membru al
echipei să fi exclamat cu ocazia vizitării unui obiectiv : „N-am reuşit să văd tot.
Trebuie să revin !” ?
A şi D: Vlad a avut mai multe: la Grădina Zoologică, la History Natural
Museum, la HMS Belfast (aici se făcuse ora închiderii şi el nu mai ieşea din
măruntaiele vasului). Pentru noi, seniorii, n-am putea preciza. Peste tot, oricât
ai văzut, sigur a mai rămas ceva. Poate ne-am axa pe artă: Galeria naţională,
Tate Modern.....Nu ştim. Nu ştim nici dacă vom reveni.

Faimosul Big Ben

Bunicul Dan cu Nepotul Vlad, la Turnul Londrei
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Celebrul monument al lui Nelson

Parlamentul și Big Ben

Covent Garden.Bunicul și Nepotul. Fiecare cu treburi „personale” !

London Eye

Observatorul regal Greenwich
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Piramida

În Saint James Park

Vechi şi Nou
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Innocents to the London Tower

Faimosul Tower Bridge
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Fantoma(s) de la Tower Bridge
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Vlad în levitaţie pe meridianul „ zero”
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Muzeul

Capodimonte

Neapole, Italia

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 99, august 2014 EE

pps,Internet

Locaţia din Neapole a Muzeului Capodimonte

NR
De mai mulţi, chiar mulţi, ani de zile, apariţiile curente ale revistei noastre
au cuprins un material rezervat iubitorilor ( nu numai al picturii clasice, dar şi
moderne), semnat de colegul nostru Nicu Suruceanu. Fiind, la rândul său, un
iubitor al picturii, mai ales a celei clasice care a reuşit să “estompeze” mesajul
violenţei crâncene a zecilor de veacuri de istorie a umanităţii, Nicu ne-a
„plimbat” printr-o mulţime de muzee şi locaţii de cultură europeană, însoţindu-şi
imaginile cu propriile aprecieri sau comentarii. Ei bine cred că, până la urmă,
gestul său a creat dependenţă (cel puţin unora); lipsa materialului său din
cuprinsul unei apariţii, se observă şi se resimte ! De la un timp, fără să cunosc
cauzele, n-am mai primit respectivul material; poate pentru că Nicu şi Sanda îşi
petrec vara la Dragoslavele, Argeş ? Nu ştiu. După ce se vor întoarce acasă, sper
că-l voi primi în continuare.
Până atunci, priviţi exponatele muzeului Capodimonte. Sunt extraordinare !
Vizionare plăcută ! ( Sunt absolut convins !)
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Simone Martini

Aceasta este una dintre cele mai vechi picturi (1317), din galerie. Simone
Martini s-a născut în Siena şi a avut o contibuţie majoră la evoluţia picturii
timpurii italiene.
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Massacio

Massacio (1401- 1482) a fost primul important pictor al Quattrocento.A fost
cel mai bun pictor al generaţiei sale datorită abilităţii sale de a înfăţişa
realitatea prin imagini şi mişcare.
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Nicolo Antonio Colantonio
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Andrea Mantegna

Andrea Mantegna (1431- 1506) a fost un pictor renascentist din Italia de
Nord. El a experimentat perspectiva. A folosit tehnici din sculptură pentru a
picta.
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Botticelli
Botticelli (1445-1510) a
fost un mare pictor al
Renaşterii
Timpurii
din
şcoala Florentină.
S-au făcut mari progrese
comparând portretele pruncului Isus cu pictura lui
Massacio, de la începutul
sec 15.
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Giovani
Bellini

21

MECANICII ’61 POLIBUC An 10, # 99, august 2014 EE

Pieter Bruegel cel Bătrân
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Pieter Bruegel cel Bătrân
Acesta este un detaliu al picturii
precedente.Pieter Bruegel cel Bătrân
a fost un pictor renascentist flamand.
Este bine cunoscut pentru seria de
peisaje ale sezoanelor anului.

El
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Albert Durer
Durer (1471-1528) a fost un pictor german,
copist, matematician,gravor şi teoretician de la
Nuremberg.S-a făcut cunoscut datorită sculpturilor
în lemn şi gravurilor sale.
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Correggio
Correggio (1489-1534) a fost un pictor
renascentist italian. Este autorul unora dintre
cele mai viguroase şi sensibile lucrări ale sec.
16.
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Raphael

Raphael (1483-1520) a fost un pictor italian de la
apogeul renaşterii. Împreună cu Michelangelo şi
Leonardo da Vinci, a fost unul dintre marii maeştri ai
perioadei. În mod deosebit este cunoscut pentru
pictura sa Madona cu Copil.
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Parmigianino
Parmigianino (1503-1540) a fost un proeminent pictor italian manierist. Lucrările
sale sunt caracterizate de elongaţia formei
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Parmigianino

Este cel mai cunoscut portret al lui Parmigianino.
Antea a fost o doamnă de la Curte. Pictura este de
asemenea cunoscută ca „Iubita lui Parmigianino”.
Tînăra femeie este îmbrăcată în haine scumpe.
Pictura a fost realizată la apogeul carierei lui Parmigianino.

( va urma)
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Topraisar, 1961

(1)

– Un fel de jurnal–

Sursa: MECANICII’61, An 10, # 99, august 2014 EE

Mirel VANCA

Pentru cine nu ştie, Topraisar este localitatea din Dobrogea în care noi,
absolvenţii din anul 1961 ai Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic
Bucureşti, am făcut, timp de două luni, militărie. În perioada aceea, eram deja
prieten cu Ani şi obişnuiam să ne scriem foarte des, de câte ori câte ceva ne
despărţea. I-am scris şi de la Topraisar. Recent am revăzut această
corespondenţă şi am considerat că merită să fac publice câteva întâmplări de
acolo, pe care i le-am relatat Anei, în scrisorile pe care i le-am trimis.
Iată întâmplările:
16.07 – Sunt, în sfârşit, militar. Cu exact 24 de ore înainte, am intrat
pentru prima dată în viaţă în cizme şi m-am costumat kaki din cap până în
picioare. Din viaţa de care m-am despărţit la porţile cazărmii mi-au mai rămas
doar portofelul şi o batistă. N-am avut timp să ne alegem fiecare ce ni se
potrivea mai bine sau ne convenea mai mult. Am luat ce ni s-a dat, urmând ca,
ulterior, la magazie sau între noi, să facem schimburile necesare. Ne-a distrat
copios felul în care arătam. Fiecare din noi găsea ceva caraghios în ţinuta
celuilalt. Arătam ca nişte salvaţi dintr-un naufragiu, îmbrăcaţi cu ce s-a găsit la
bordul navei salvatoare. În cizmele mele ai fi încăput şi tu.
Dormitorul, în care voi visa cu tine, are două rânduri de paturi suprapuse şi
două rânduri de paturi simple, în total 80 de locuri. Noi suntem 76.
18.07 – Sâmbătă dimineaţa am fost repartizaţi pe plutoane şi grupe.
Comandanţii de plutoane sunt locotenenţi, iar cei de grupe sunt sergenţi în
termen. Toate plutoanele împreună formăm o companie, a cărui comandant este
maiorul de la catedra militară din Institut, venit cu noi de la Bucureşti, şi care,
dintre toţi, ne place cel mai puţin. În aceeaşi dimineaţă am fost înarmaţi până în
dinţi: am primit puşti, măşti şi lopeţi.
Programul de cazarmă începe la şase jumătate, odată cu deşteptarea.
Mergem apoi, în ordine, pe plutoane şi grupe, la vestiare, după care avem, o oră,
program de curăţenie. Facem curăţenie în dormitor, în vestiar, la closete şi în
curte. Urmează masa de dimineaţa. Este ceva mai mult decât un „mic dejun”..
Până acum ni s-au servit tocană de cartofi, ceai, cacao (cu apă, nu cu lapte) şi
pâine cu un pic de unt. Până la prânz (orele 14), avem program de instruire şi
instrucţie. Ne este groază la toţi de prima săptămână de instrucţie, care
urmează să înceapă! Se spune că este cea mai grea. La masa de prânz ni se
serveşte: felul I, o ciorbă de zarzavat, felul II, mâncare de cartofi, fasole sau
varză, cu niţică carne, iar la desert, fructe. După masă, avem o oră şi jumătate
la dispoziţia noastră, în care, de regulă, dormim. Urmează două ore de studiu
individual, organizat, apoi activităţi culturale, sportive sau administrative. Masa
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de seara este cea mai slabă. Până acum ni s-a servit doar mâncare de fasole
verde, aţoasă, şi pâine cu marmeladă. La orele 21,30 se sună stingerea.
Depunem jurământul pe 13 august. Până atunci nu se dau învoiri în afara
satului.
21.07 – În zilele care s-au scurs din săptămâna aceasta, ne-a fost dat să
gustăm din plin din pâinea amară de soldat. Am avut un program foarte
încărcat, care ne-a scos din minţi. Orele de instrucţie, pe câmp, pe o căldură
caniculară, fără apă de dimineaţa până la prânz, ne-au stors cisterne de
transpiraţie. Mânuirile de armă ne-au făcut bătături în palmă, din cauza pasului
de front am făcut febră musculară, din cauza interdicţiei de a fuma, am făcut
nevroză. Ieri ne-a apucat ploaia pe poligon. Eram uzi până la piele când am
reuşit să ne adăpostim într-un closet, ceva mai mare decât o cabină telefonică.
Ne-am îngrămădit acolo 16 inşi! Până a încetat ploaia, ne-au clănţănit dinţii în
gură din cauza frigului. Doi colegi au ajuns la infirmerie.
Azi am săpat fiecare câte un locaş de tragere - lung de doi metri, lat de o
jumătate de metru şi adânc de un metru - din poziţia culcat, cu masca de gaze pe
figură. A trebuit să lucrăm repede ca să ne înscriem în timpul fixat. Am crezut că
înnebunim! La sfârşit eram lac de transpiraţie, aveam răni în palme, iar ţărâna
ne intrase peste tot. Optzeci la sută dintre colegi şi-au lăsat mustaţă. Nici eu nam făcut excepţie. Nu mă aranjează, dar sunt hotărât s-o păstrez până la
sfârşitul convocării.
23.07 – M-am gândit că te-am speriat prezentându-ţi numai partea
întunecată a vieţii de cazarmă. Viaţa, oricât de tristă ar fi în general are şi
momente luminoase. În afară de asta, este în firea românului să facă haz de
necaz. Aşa se face că am şi râs când ne săpam „gropile pentru odihna de apoi”,
numai că râsetele noastre din spatele măştii de gaze nu prea semănau a râs. Pe
câmpul de instrucţie, în ciuda epuizării fizice şi surexcitării nervoase, apar şi
situaţii hazlii, comentate haios de unii dintre noi. În orele libere citim sau jucăm
fotbal, table, şah şi „rişcă la linie”, un joc inventat de noi. Avem şi un
cinematograf în aer liber, la care rulează zilnic filme de scurt sau lung metraj,
majoritatea sovietice. Pentru 23 August. pregătim un program artistic pe care o
să-l prezentăm în faţa regimentului şi eventual în sat. Am compus un marş haios
al tanchiştilor, pe care îl cântăm când mergem sau venim de la instrucţie.
31.07 – Când gornistul sună stingerea, suntem obligaţi să ne culcăm toţi.
După o jumătate de oră, cine doreşte să studieze sau să scrie, se pot scula şi
merge într-o sală la club,unde le poate face. Deşi sunt topit de somn, profit de
această înlesnire ca să-ţi scriu. În unele seri, în curtea cazărmii cântă, voce şi la
chitară, un coleg al meu, un soldat în termen şi doi studenţi de la Galaţi. Asta îmi
aminteşte de dansurile noastre la „303”. Duminică, au depus jurământul
studenţii de la Galaţi, veniţi aici înaintea noastră. La masă s-a servit ţuică şi a
cântat o orchestră improvizată. Am trăit clipe de euforie şi exuberanţă. După
amiază, am jucat fotbal cu proaspeţii „juraţi”. Ne-au bătut măr, iar eu m-am ales
cu o arcadă spartă. Nimic grav.
Pentru diferite acte de indisciplină, suntem pedepsiţi cu plantoane peste
rând, în schimbul de noapte, cu curăţatul closetelor şi chiar cu arest. Şoşo a
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primit două zile de arest pentru că a spart capul unui coleg cu o farfurie. Riri şi
Goe erau cât pe aici să facă şi ei arest pentru că au plecat în neregulă în sat.
Azi am fost selecţionaţi pentru cor. A fost un hai teribil! Foarte mulţi au făcut
pe afonii ca să sustragă de la această „plăcută” activitate, încât, până la urmă,
instructorul nu a mai crezut pe nimeni şi ne-a băgat în cor de-a valma. Aşa se
face că şi eu, afon veritabil, sunt acum corist. Aştept să mă dea afară când o să
se convingă că n-am nici voce nici ureche muzicală..
13.08 – M-a vizitat Ani, care era în tabără studenţească la Costineşti. A
venit împreună cu Rodica Delcescu, prietenă cu Carol Maniţiu. Pentru că nu-mi
plăcea cum arătam cu mustaţă, de frică că n-o să mă placă, mi-am ras-o.
A trecut foarte repede timpul petrecut împreună. Dacă şi restul timpului s-ar
scurge la fel de repede, mâine ar fi 15 septembrie şi am pleca acasă. După
plecarea sa, am trecut pe la restaurantul din sat, care era plin cu colegii mei. Am
băut împreună cu ei un vin prost. Cu toate acestea, toată lumea era bine
dispusă. La întoarcere, am făcut o tură pe „bulevard”. N-am fost prea încântaţi.
În ziua care a urmat vizitei tale, am avut o ieşire cu tancul. Am mers, dus şi
întors, vreo 14 kilometri. Pentru că ne era sete, am luat dintr-un lan de porumb
câţiva ştiuleţi, pe care i-am mâncat cruzi. Îţi astâmpără momentan setea, dar,
nu peste mult timp, îţi este mai sete decât înainte. Ne-am întors prăfuiţi din cap
până-n picioare. Arătam mai rău decât muncitorii dintr-o fabrică de ciment sau
decât ţăranii care înlătură pleava din spatele maşinilor de treierat.
Ieri, am avut o
Plutonul meu
şedinţă de tragere,
pe o căldură infernală. Aerul cald,
care se ridica de la
sol, făcea să vibreze
tot, inclusiv ţintele,
motiv pentru care nu
le-am prea nimerit.
După aceste trageri,
ne-am frecat puştile
până ne-a venit rău:
erau atât de afumate de parcă le-am fi
scos din foc.
Tot ieri, mi-am
spălat un prosop,
două maieuri, doi chiloţi, o pereche de ciorapi, patru batiste şi o pereche de
obiele. Mi se încreţiseră mâinile ca ale unei spălătorese. Ca şi cum nu ar fi fost
de ajuns, după asta, am fost pus împreună cu un coleg să frecăm duşumelele
clubului şi să le dăm cu motorină. Seara nu-mi mai simţeam şalele!
Azi dimineaţă am depus jurământul. În două ore am terminat toţi. La masă
nu ni s-a servit nici ţuică şi n-a cântat nici-o orchestră. După amiază însă, am
fost învoiţi în sat. Ne-am întors de acolo foarte bine dispuşi
.

31

MECANICII ’61 POLIBUC An 10, # 99, august 2014 EE

Adenda lui Gulie !
Tancul sovietic T 34-85
În 18 ani (1940-1958) au fost
fabricate + 84000 de bucăţi !

Guess who ?
Aţi văzut acum ce scrie Mirel ! Foarte frumos. Aproape nostalgic ! Dar, absolut sincer, eu habar n-am despre ce
scrie el ! Explicaţia ? Păi foarte simplu: el a folosit „notiţe” ! Eu în schimb, vă voi enumera, pe scurt,doar năzbâtiile mele
„de autor”. Iată-le: (ce-mi aduc aminte).Cine doreşte, poate încerca să ghicească identitatea personajelor din fotografie!
- plecarea din unitate ....prin gardul din spate. (mai vedeam ce se petrece prin sat)
-participant la „achiziţionarea” pepenilor, în formaţie, noaptea (la Straja), cu unul dintre camioanele unităţii.
-folosirea „scândurii sparge val” drept „ fotoliu de orchestră”, în timpul deplasării în teren a tancului.
-organizarea spectacolului de 23 august 1961. (la cererea mr.) Urmare a reuşitei, am primit 2 zile de permisie
pe care le-am petrecut la Mamaia.
-ignorarea unui ordin direct al Mr., pentru care am primit arest !! (5 ore) Cred că n-aţi uitat cum am

„defilat” , pe 14 sept., seara, însoţit de Garda unităţii, să văd ce faceţi ! (vă călcaţi hainele !)
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Cuprins

Marţi
Radu Gruia............................pag 2

Am fost din nou la Londra
Anda şi Dan Ştefănescu
Reporter Adrian Popa.............pag 6

Muzeul Capodimonte
p.p.show...............................pag 14

Topraisar (1)
Mirel Vanca.......................... pag 28

CELOR NĂSCUŢI ÎN SEPTEMBRIE

Constantin MARIN
01, (1934)
Emilian HITZIG
02, (1938)
Albert HOVNANIAN
03, (1939)
Vladimir HOVNANIAN
03, (1939)
Florica ALBU
06, (1938)
Nicolae SURUCEANU
12, (1939)

